שם בעל\ת העסק
אביגיל אלחרר
אבישג גליק
אוריין בן כליפא
אורית אורפלי

שם העסק
אביגיל אלחרר
אבישג .מכון פסיכותרפיה
תתהלל -מטפחות ותכשיטים
אורית אורפלי מעצבת אופנה,כיסויי ראש ואביזרים

אורית מזרחי
איילה מודלינגר
איילת מלכה
איתן בן זכאי
אליהו נהרי
אליהו נהרי

האור מיקדם
איילה פשוט טעים
עורכת דין
דרך הקו
מכון כתב הסופר
מכון -כתב הסופר'תשמישי קדושה ןמתנות

אלעד מירב

מירב נדלן

אמונה מיוחס

מה העסק מציע
כתובת
טלפון
עיצוב גרפי ,תכשיטים ומוצרים על פי הזמנה
 050-7911318קדומים
טיפולי  cbtקצרי מועד לילדים ומבוגרים
 0546543620קדומים
מטפחות ותכשיטים מעוצבים
052-6928540
בוטיק לכיסויי ראש על כל גווניו ומגזריו ,ייעוץ בסטיילינג וקשירת
 0543979814הפעמון  8ב'
המטפחת.
מטפלת בעיסוי ודיקור סיני
 0525799072הגיתית 29
 0547474764גבעת שלם קדומים קפיטריה ,קייטרינג חלבי ובית קפה
 0523979681השקד  17קדומים משרד עורכי דין
עיצוב ואדריכלות פמחם
0546560877
בת"ם..תשמישי קדושה..מתנות ויודאיקה
 0506374049מעלה שניאור 6
דרוםם תשמישי קדושה ומתנות יודאיקה
מוצריק.הסת''
המכולת
מעלה שניאור  6ליד כל
056374049
0524639069

גלידה חיוך וקסם0502323680 Magic -

קדומים
החושן 18

חברת שיווק ויזמות נדלן.
פרסום במסכים דיגטאלים
בלב היישוב תמצאו גלידריה קסומה .שם תוכלו למצוא גלידה איטלקית
משובחת ,קרפ צרפתי ,ופרוזן יוגורט

אפרת חן בטה

מוצרי בריאות וטיפוח מהטבע

507279190

מוצרי בריאות וטיפוח מחומרים טבעיים וטכנולוגיות מתקדמות ,מבוססי
אלוורה פעילה צמחי מרפא ומשטחים אניוניים.

אריאל ברזילי
בתאל בר יהודה
גלית חלה
דוד הס
דידה מנקין
דר׳ יפה בש

אריאל הובלות
אינסטגרם ולייף סטייל
גן גליתוש
מנוי תחזוקה
אטב שומרון בעמ
מרפאת שיניים מומחים

0508220087
0528770525
 0522791712משעול הרימון 1
0528889283
 0523501698היצירה  1קגומין
 050-7759693יפה נוף  3קדומים

הדס מועלם

סטיילינג רגשי

מבצע הובלות והרכבות רהיטים
בלוגרית אופנה ולייף סטייל באינסטגרם
גן ילדים פרטי מגיל שנה עד שלוש
תחזוקן אישי ,שמטפל בכל התקלות בבית
יצור מוצרי פלסטיק בהזרקה
מרפאת שיניים  -טיפולי שיניים על ידי מומחים לטיפולי שיניים לילדים
ולכירורגיה.
עוסקת בחיבור שבין הגוף והנפש ,הבגד וההרגשה ,בין היכולת
להיראות טוב ולהרגיש טוב .צנוע וגם יפה.

הלל ליכטנשטיין
הלל מאיר

הלל ליכטנשטיין

הראל קינד

הראל בלונים

0528336639

זהבה טמיר

זהבה טמיר

0528237171

0528888021

החליל 31

0525665665
הפקות 0545665495 DT

מצפה ישי

קדומים

קייטרינג לאירועים ,דוכני מזון ,מסעדות פופ אפ
צילום וידיאו וסטילס מקצועי לעסקים ,שידור חי מאירועים וכנסים
מכירת פרסים ומתנות בשקל  .מכירת בלוני הליום .מכירת זוהרים
לאירועים.
ייעוץ להורים

פיזיקלי קדומים תהווה עבורך בית של מגוון פעילות והגשמת אורח חיים
פעיל ובריא תוך ליווי מקצועי אחראי ובאווירה ייחודית....
אריכות ימים עם איכות חיים

חיים אוזן

פיזיקלי מכון הכושר קדומים

0509446222

היצירה  8קדומים

יוסי בנג'ו
יעל דיאמנט /מירב שגן

שיפוצים ואינסטלציה
ניגון הלב

0523115950
0523956359

ישוי ושני עברון
כוכבית כהן
לאה להב

מתחם בין הפרחים
דולה,טיפולי מגע,פרחי באך.
לאה להב

0528270878
0506741695
0524556582

ליאורה חן

בשביל עצמך ,השביל שלך בזוגיות

0527906906

גמרים ברמה גבוהה
הכינור  7קדומים צפוןקליניקה לטיפול בילדים  ,נוער ,מבוגרים.
אנחנו עו"ס פסיכותרפסטיות  c b.t.מטפלות בחרדות ,טראומות ,ועוד
מגוון רחב של בעיות.
חממות קדומים דרום מתחם קמפינג ואירועים .צימר לאירוח
העוז  23מצפה ישי טיפולי גוף נפש ע"י מגע
בעלת קליניקה לקוסמטיקה טבעית
שילה 5
נציגת מכירות של מינרז איפור קוסמטי טבעי
טיפול רגשי ב  nlpודמיון מודרך הרצאות וסדנאות לנשים
היובל 6

מיכל גוטמן

פרי הבריאה

0508757098

החליל  41א

מיכל שבות

סטודיו מיכל לתכשיטי ברכה עם עוצמה ונוכחות.חות

0505792074

שהם  5קדומים דרום תכשיטי ברכה עם נוכחות עוצמה .כסף בשילוב זהב ואבני חן.

משה בן שמחון
משה וסרטיל
נחום יערי
נחום יערי

משרד הנהלת חשבונות ומיסים
סופר סתם
הנשר הירוק
הנשר הירוק

0509005121
0523115853
0546717105
0546717105

דוחות שנתיים ויעוץ עסקי
הכינור 9
גבעת שלם ,ברכה 21ספרי תורה ,תפילין ,מזוזות המגילות.
סריקת תמונות ,שקופיות וסרטים
יצהר  3קדומים
אנו סורקים תמונות ,שקופיות ,נגטיבים וסרטי 8ממ.
יצהר  3קדומים
מבצעים גם המרות לקלטות וידאו ואודיו

נתן ברהני
סיגלית בן יוסף
סיון קנדלמן

פירות קדומים
סטודיו מגנטה -עיצוב גרפי
סיון קנדלמן -פיזיותרפיסטית

0504686299
0525640806
0507927819

סליה גבור

מ.א.ש.ל מכון לאבחון ושיפור הלמידה

0505709190

תחנת הדלק סונול פירות ותבלינים
עיצוב גרפי
הנבל  30קדומים
פיזיותרפיסטית  -מטפלת בבעיות שלד -שריר ,שיקום לאחר פציעות,
קדומים
פיזיותרפיה וסטיבולרית
רחוב שבו  11קדומיםאבחונים דידקטית ופסיכודידקטים על ידי מאבחנת מוסמכת ופסיכולוגת
על פי הכללים של משרד החינוך ,מכיתה ב ועד תיכון ,אבחונים
לסטודנטים

עדי ביטון
ענבל ארנפלד
ערן ויעל סונדרפן

עדי ביטון מטפחות ואיפור
ענבלים מקום לאמנות
מוח משחקים וחושבים

0542454523
0523908207
0544467575

מאפרת ,מסרקת ,מעצבת מטפחות
אמנית ,מורה ומנחה חוגים וסדנאות
קדומים
החיל  25ב קדומים צעצועים ,משחקי לוח ,מיניאטורות חוגים והפעלות

צבי שמשי
ציפי עופרי
קרואני רעיה

סוכן ביטוח
ביגודים
מסעדת רוני

0503831515
0505626918
0544469473

שהם  9פתח תקוה התאמת מוצרי ביטוח וחיסכון לפי לקוח
חנות בוטיק לבגדי תינוקות ילדים ונערות
קניון קרני שומרון
קייטרינג לאירועים ולשבת
קדומים דרום ליד המכולת

דולה ,הכנה ללידה ,יעוץ הנקה ,טיפול במגע .טיפול בפרחי בך.

הקרן  25קדומים

טיפולים משלימים ,קניסיאולוגיה ,רפלקסולוגיה ,הילינג.

רבקה כרמלי

גשרים ליים

0587473931

רבקה מחלוף
רבקה שטראוס
רחל פרידמן
שילת ברזילי
שיר פופוביץ'
שלמה חלפון

נהגת מונית
הגשר לקשר
גן רימון
רהיטי שילת
שיר פשוט עיצוב גרפי ואמנות
שלמה חלפון

שלמה מיוחס
שרון רובינשטיין
שרית אריאלי
שרית ברנס

מהנדס אשליות
משרד עורכי דין
שריתא
אבני דרך

נהגת מקצועית  10שנים על אוטובוס ,כיום עובדת כנהגת מונית
 0542788808קדומים
גישור לאיחוי זוגיות
 0586921654יפה נוף 9
 0542359022ק .צפון ,רחוב העשור חינוך איכותי
רהיטים לבית ולעסק
0535766577
עיצוב גרפי
 0523212303שהם 10
חשמלאי ,הנדימן תחזוקה ,בניה בבטון גבס עץ אבן ועוד .בעיקר עבודות
 0547824611קול צופייך 15
קטנות
מעלה את החיוך והשמחה באנשים
החושן 18
אין
משרד העוסק בנזקי גוף
0502557119
אופנה
 054-6543373קדומים
ביס לתיאטרון בובות והצגות ילדים /תיאטרון ילדים
 0507770957קדומים

